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rehabilitatie is een 
hulpverleningsvorm

rehabilitatie is een proces van 
cliënt en hulpverlener samen

rehabilitatie is gericht op eigen 
doelen inzake wonen, werken, 
leren en sociale contacten

rehabilitatie is gericht op het 
vergroten van activiteiten en 
participatie (rolherstel)

Rehabilitatie en herstel

herstel is geen 
hulpverleningsproces

herstel is een proces van de 
cliënt

herstel is gericht op 
empowerment: weer macht 
krijgen over je ziekte, jezelf 
en je omstandigheden

herstel richt zich op wat de 
cliënt belangrijk vindt in zijn 
leven

Jos Droës e.a., 2009
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herstel is een intens, persoonlijk, uniek proces van 
verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, 
doelen, vaardigheden en/of rollen.

herstel is een manier van leven, van het leiden van 
een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de 
beperkingen die de psychische klachten met zich 
meebrengen.

herstellen betreft het ontgroeien van de catastrofale 
gevolgen van een psychiatrische aandoening en de 
ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw 
doel in iemands leven.

wat is herstel

William Anthony, 1994
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overweldigd worden
door de aandoening

fasen herstel

Cheryl Gagne, 2004

worstelen met
de aandoening

leven met
de aandoening

leven voorbij
de aandoening
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fasen rouwverwerking

Elisabeth Kübler-Ross, 1969
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Herstel voor organisatie

Zie: herstel ifv client

Maar ook:
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hrm en inzet

inzet door medewerker is 
geen werkgeversproces

inzet is een proces van de 
medewerker

inzet heeft oa. te maken 
met: gevoel van controle 
hebben over je werk, jezelf 
en je omstandigheden

inzet vertrekt vanuit wat de 
werknemer belangrijk vindt

HRM is een tool van de 
werkgever

HRM is een proces van 
werknemer en werkgever 
samen

HRM is gericht op doelen van 
de organisatie en de 
werknemer

HRM is gericht op het 
optimaliseren van taken, 
omstandigheden en 
participatie
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Marlieke De Jonge, 1994

gij zult een probleem niet problematiseren (het leven 
van uw cliënt is zo al moeilijk genoeg).

gij zult niet veroordelen, noch in woorden, noch in 
daden.

gij zult uw cliënt niet tot (zorg)object maken, maar 
hem horen, zien en respecteren als partner.

gij zult uw cliënt niet anders behandelen dan u zelf 
behandeld wil worden.

gij zult geen onbegrijpelijke taal gebruiken.

14

de 10 geboden
1.2
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Marlieke De Jonge, 1994

gij zult niet interpreteren zonder navragen.

gij zult uw eigen grenzen respecteren en expliciet 
aangeven.

gij zult uw cliënt niet genezen, doch hem helpen zijn 
weg te vinden.

gij zult de wereld van uw cliënt groter zien dan de 
gezondheidszorg / de wereld van het werken / …

tenslotte gij zult gij leren met de realiteit van 
onzekerheid en onmacht – uw cliënt moet het ook.
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de hulpverlener…

… heeft een attitude van hoop en optimisme.

… is present.

… gebruikt zijn professionele referentiekader op een 
terughoudende en bescheiden wijze.

… maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en 
sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt.

Wilma Boevink e.a., 2009

1.2
do’s voor de hulpverlener
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de hulpverlener…

… herkent en stimuleert het benutten van eigen 
kracht van de cliënt (empowerment) zowel 
individueel als collectief.

… erkent, benut en stimuleert de ontwikkeling van 
ervaringskennis van de cliënt.

… erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van 
de cliënt door belangrijke anderen.

… is gericht op het verlichten van lijden en het 
vergroten van eigen regie / autonomie.

Wilma Boevink e.a., 2009

do’s voor de hulpverlener
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werken aan cultuur

x

zichtbaar
gedrag
kennis

niet zichtbaar
innerlijke

processen
overtuigingen
persoonlijkheid
waarden
normen
missie
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opvattingen wat

overtuigingen vind je?
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waarden wil je?
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missie en visie organisatie?

medewerkers betrekken bij de organisatie

cliënten betrekken bij de organisatie

intervisie
 formeel
 informeel
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doorleefde contacten

 lotgenootcontacten (onder)steunen
 contacten met professionals
 andere contacten (onder)steunen

Herstel ondersteunen

Mike Slade, 2009
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assessment

 persoonlijke betekenissen ontwikkelen
en valideren

 sterktes versterken
 persoonlijke verantwoordelijkheid stimuleren
 een positieve identiteit ondersteunen
 ‘hoop’ ontwikkelen

Herstel ondersteunen

Mike Slade, 2009
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actie plannen

 hersteldoelen
 behandel-/begeleidingsdoelen

Herstel ondersteunen

Mike Slade, 2009
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Herstel ondersteunen

Mike Slade, 2009

de ontwikkeling van zelfmanagement-
vaardigheden ondersteunen

 geloof in zichzelf ontwikkelen
 empowerment ontwikkelen
 motivatie ontwikkelen
 de bijdrage van medicatie aan herstel
 de bijdrage van ‘risico’s nemen’ aan herstel
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Herstel ondersteunen

Mike Slade, 2009

R
T

herstel door middel van crisis

 onnodige crises voorkomen
 verlies van persoonlijke verantwoordelijkheid 

tijdens crisis verkleinen
 identiteit in en doorheen

crisis ondersteunen
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een herstelfocus in de GGZ herkennen

Herstel ondersteunen

Mike Slade, 2009
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plaats van Herstel
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samenwerken in Herstel

leren van elkaar

inclusief samenwerken

vrijetijds-
organisaties

uitkerings-
instanties

werkgever

familie

vrienden

winkels

‘groeperingen’

huisbaas

buren
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hoe de input

van deze dag

binnenbrengen in

de eigen organisatie
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oe watH Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
http://www.ooitalzogereageerd.be/

Jean Pierre Wilken (2001) Het Strengths Model van Rapp
http://www.deervaringsdeskundige.nl/kennis/Multimedia/Get/6309

Berrie Kuilman (2005) Samen Aan de Slag
http://docs.minszw.nl/pdf/135/2005/135_2005_1_10145.pdf

Geoff Shepherd e.a. (2008) Making Recovery a Reality
http://www.centreformentalhealth.org.uk/pdfs/Making_recovery_a_re
ality_policy_paper.pdf

Mike Slade (2009) 100 Ways to Support Recovery
http://www.mentalhealthrecovery.com/recovery-
resources/documents/100_ways_to_support_recovery1.pdf
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